
www.metel.euwww.metel.eu www.metel.euwww.metel.eu1/10

Průmyslové PoE+(+) managed switche
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2G-1C.0.8.FC-PoE

 1x COMBO port (SFP/RJ45)

 8x Fast Ethernet port s PoE až 60W*

 Podpora Modbus TCP

 2 nezávislé vstupy napájení

 Kompatibilní s RSTP-M a RSTP

 Event management s podporou:

HTTP/ONVIF klient, E-mail, IP Watchdogy, ETH

eventy, TCP...

 Podpora vizualizačních softwarů

 Šifrovaný management po LAN / lokální USB

 VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP(-M)

 Přepěťové ochrany až 1000A (8/20µs)

Typické zapojení LAN-RING systému                                                              multifunkčnost
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RS485 bus – MIOS & Modbus

Maximální čas startu 15s

Provozní teplota od    °C do +70°C

1x MM nebo SM vlákno    Ostatní IO

LEGENDA

Gigabit Ethernet                   RS485

Fast Ethernet          Fast Ethernet + PoE

2G-1C.0.8.FC-BOX-PoE-PP 1-876-220 10 ÷ 60VDC/10 ÷ 30VAC

Držáky na DIN35, rovný podklad a do 10"rozvaděče jsou součástí příslušenství.

OBJEDNACÍ N ÁZEV KÓD POZNÁMKA

Na www.metel.eu naleznete dostupné SFP moduly.

*6x PoE+ max. 30W, 2x PoE++ max. 60W  (vše IEEE 802.3at/af kompatibilní)

*Max. PoE z jednoho FE portu = 60W, max. PoE Σ (P1...P8) = 200W

2G-1C.0.8.FC-BOX-PoE-PP 1 8(PoE+)* 0 0 0/0

DOSTUPNÉ PORTY: COMBO FE DI RELAY RS485/422

Napájení bez PoE 10 ÷ 60VDC/10 ÷ 30VAC, napájení s PoE 48 ÷ 57VDC. 

Napájení  s PoE+ 52 ÷ 57VDC (15   30W), napájení s PoE++ 55 ÷ 57VDC (>30W)

DI / AI

DO / AO
            

°C

%

    
H2O

Zabezpečení & Automatizace

Zabezpečení & Automatizace Zabezpečení & Automatizace
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Průmyslové PoE+(+) managed switche

2G-1C.0.8.FC
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N
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1x port COMBO port SFP/RJ45                                                                          kompatibilita 

Switch 2G-1C.0.8.FC je osazen jedním univerzálním COMBO portem (kombinace SFP slotu a GE portu).        

Do SFP slotu lze zasunovat SFP moduly METEL nebo jiných 

výrobců s podporou standardu 100/1000BASE-X. Pokud není 

SFP modul do slotu zasunut, je automaticky aktivován 

sousední gigabitový port, který podporuje standardy

10BASE-T, 100BASE-Tx, 1000BASE-T, funkce Auto negotiation a MDI/MDI-X. 

8x port Fast Ethernet s PoE až 60W                                   kompatibilita

Fast Ethernet porty podporují standardy 10BASE-T, 100BASE-Tx, funkce Auto negotiation a MDI/MDI-X. 
Porty jsou chráněné přepěťovou ochranou do 1000A. Všechny Fast Ethernet porty jsou kompatibilní           
s PoE/PoE+ normami IEEE 802.3af a IEEE 802.3at. Do koncového zařízení mohou po UTP/FTP kabelu 
dodávat výkon až 25,5W a na libovolných 2 portech až 60W.

2 nezávislé vstupy napájení                                            bezpečnost

Switche mají 2 nezávislé vstupy napájení. Oba vstupy jsou chráněné proti přepětí.

Redundantní topologie                                                                                           bezpečnost

RSTP a RSTP-M Pro použití v Mesh topologiích mají switche implementován protokol RSTP (Rapid 
Spanning Tree Protocol) popsaný v normě IEEE 802.1D-2004. Implementovaná varianta protokolu RSTP 
nazývaná RSTP-M má tyto základní výhody:
 je plně kompatibilní s RSTP dle IEEE 802.1D-2004,
 zkracuje časy rekonfigurace na minimum,
 eliminuje některé nedokonalosti RSTP. 
& Krátké časy rekonfigurace brání rozpadu TCP spojení a jeho následnému obnovování, které může 
trvat až desítky sekund.

Technické parametry                                                                                          kompatibilita

LAN (UTP) Počet 8                  

Přepěťová ochrana 1000 A 8/20μs 

Podporované  formáty FE UTP porty: 10/100 BaseT

S  PoE+ do 30W 52 ÷ 57 52 ÷ 57 VDC

S PoE++ do 60W 55 ÷ 57 55 ÷ 57 VDC 2 fast Ethernetové porty 

Příkon Max. 10 W bez Po E napájení do FE portů

Parametr Hodnota Jednotka Poznámka

Konektor RJ45

Napájení Hlavní  vstup Záložní vstup

Přepěťová ochrana 100 A 8/20µs

Skladovací teplota        °C

Prostředí  Pracovní teplota  40...+70 °C teplota prostředí

Vlhkost Max. 95 % nekon denzující

RJ45* 10/100/1000 BASE-T

Management Aplikace SIMULand                 Windows aplikace

Bez Po E 10 ÷ 60 / 10 ÷ 30 10 ÷ 60 VDC/AC

SFP slot* - podporované  formáty 100/1000 BASE-LX, BASE-BX                   kompatibi lní s MSA

COMBO porty Počet 1

S PoE do 15,4W 48 ÷ 57  48 ÷ 57 VDC

Hmotnost 0,8 kg

Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.

*Nelze použít  obě rozhran í najednou.
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Průmyslové PoE+(+) managed switche

2G-1C.0.8.FC
LA

N
-R

IN
G

Rozměry 2G-1C.0.8.FC                                                                                         univerzálnost

REV: 201608 - default
201610 - změna zapojení napájení

Montáž na DIN35                                                                                                  univerzálnost 
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Hlavní přednosti systému LAN-RING

Aplikace IPLOG-APP  
rozšiřují základní sadu 

nástrojů Event managementu 
o podporu: 

- perimetrických systémů
- NVR

- odečtu dat z elektroměrů, 
plynoměrů a vodoměrů.

Více na www.metel.eu.

Hlavním smyslem Event managementu je využití synergických efektů zvyšujících užitnou hodnotu systému 
jako celku. Kamery se tak již pasivně nedívají na přednastavené pozice, zatímco senzory mimo záběr 
detekují pohyb v chráněném prostoru, požár, otevření dveří, apod. Switche tyto podněty automaticky 
vyhodnocují a odesílají do kamer příkazy k otočení směrem k problematickému místu.
Další příklady automatických akcí:

IP Watchdogy automaticky 
monitorují dostupnost IP 

zařízení ARP dotazy. Pokud 
zařízení neodpovídá, switch 
může automaticky odeslat 
SNMP trap, sepnout nebo 
rozepnout lokální/vzdálený 
výstup, restartovat PoE, 
odeslat e-mail, odeslat 
HTTP/CGI příkaz atd.

Rozepnutí dveřního 
kontaktu nebo změna stavu 
PIR čidla, (pohyb, sabotáž, 
antimasking, porucha...) 

aktivuje odeslání HTTP/CGI 
příkazu do kamery  

k otočení na nastavený 
PRESET, spustí PATTERN 

apod. Synchronně odeslaný 
SNMP trap do VMS softwaru 

informuje obsluhu  

Pokud připojená čidla 
naměří teplotu, vlhkost, 
hladinu kapaliny mimo 

požadované rozmezí, Event 
management poté 
automaticky vykoná 

nastavené akce jako např. 
zapnutí/vypnutí topení, 

větrání, klimatizace, odešle 
SNMP zprávy o zjištěných 

problémech atd. 

LOST 
VIDEO

Dostupné vstupy a výstupy                                       Event managment 

Unikátní sada nástrojů v menu EXTENSION switchů LAN-RING a jednotek IPLOG umožňuje nastavit 
automatické akce nezávislé na externím software. Pro jejich nastavení je k dispozici celá řada vstupů a 
výstupů, jejichž množství a typy postupně rozšiřujeme dle požadavků našich zákazníků.

   

Přesné informace o podpoře jednotlivých typů vstupů a výstupů naleznete na www.metel.eu

Event Management                                      multifunkčnost

EVENT
MANAGEMENT

RS485 MIOS BUS
MODBUS TCP

ETHERNET eventy
TCP eventy z IP kamer 

SNMP
Digitální vstupy

Vyvážené alarmové smyčky
Advanced IP Watchdogy

Stav optických kruhů
a další interní proměnné
S aplikacemi IPLOG-APP:
NVR Geutebrück, MBUS, 

Peridect, Zamel, V-Alert... 

RS485 MIOS BUS
MODBUS TCP

ETHERNET eventy
SNMP
SMS

Digitální/relé výstupy
Přehrání audio samplu

Restart PoE
E-mail 

HTTP a ONVIF ovládání kamer 
S aplikacemi IPLOG-APP: 
NVR Geutebrück, MBUS,

Peridect, Zamel, V-Alert...  

LEGENDA:   dostupný
                           nedostupný
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Hlavní přednosti systému LAN-RING

HTTP/ONVIF klient pro ovládání kamer                                                     Event managment

Switche LAN-RING mohou řídit kamery HTTP nebo ONVIF příkazy. Základní omezení HTTP/ONVIF klienta:

 switch může ovládat až 8 kamer umístěných kdekoliv na stejné LAN s identickým rozsahem IP adres,

 maximální délka HTTP příkazu je 128B (metody HTTP PUT a HTTP GET),

 typ povelu (otoč se na PRESET, spusť PATTERN, zobraz TEXT   je omezen pouze SDK výrobce kamery,

 ONVIF klient podporuje pouze povely pro natáčení kamer na PRESET pozice.
& Výhodou tohoto hardwarového řešení je vysoká rychlost reakce v řádu ms v porovnání se stovkami 
ms při ovládání kamer ze serverů. Ovládání kamer ze switchů může pomoci usnadnit zaznamenání 
narušitele i bez nutného zásahu obsluhy a s menším počtem kamer.

Nastavení je velmi jednoduché a skládá se ze 3 kroků:
1. V menu  Extension/CAM/Basic  2. Do menu  Extension/CAM/User commands  nakopírujte

nastavte IP adresu a přihlašovací požadované HTTP příkazy. U PRESET příkazů AXIS je 
údaje ovládané kamery. tento krok možné vynechat. Jsou uloženy přímo v paměti 

našich zařízení.

3. V menu  Extension/EVENTS  nastavte požadovanou akci.

Pokud je IN2 ve stavu Alarm, je na CAMERA 3 odeslán HTTP GET příkaz č. 3.

Pokud IP Watchdog č. 3 detekuje odpojení IP zařízení, je na CAMERA 4 odeslán HTTP GET příkaz č. 6.

Pokud dojde k rozpojení digitálního vstupu IN1 , je na CAMERA 16 odeslán HTTP PUT příkaz č. 8.

Typické příklady využití:

 Kamera se automaticky otáčí ke dveřím v případě rozpojení dveřního kontaktu, detekce pohybu PIR 
čidlem apod.

 V případě krádeže kamery, routeru se druhá kamera automaticky natočí na PRESET nebo spustí 
PATTERN tak, aby došlo k zachycení pachatele.

 Switch/IPLOG automaticky přepíná režim DEN/NOC kamery v závislosti na externím senzoru 
osvětlení.

 Relé výstup termokamery detekuje pohyb. Event management switche/IPLOG automaticky 
nasměruje otočnou kameru do zorného pole termokamery.    
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Hlavní přednosti systému LAN-RING

E-mail   Event managment 

Firmware LAN-RING switchů, miniLAN převodníků sériových linek a 
IPLOG jednotek podporuje odesílání e-mailů přes SMTP server. E-
maily je možné odesílat dvěma způsoby.
A) Při generování každého povoleného trapu dojde k odeslání e-mailu 
na jednu adresu označenou jako  Logger . Zpráva obsahuje čas, OID 
trapu, hodnotu a index. Tato funkce se označuje jako SMTP Logger. 
Lze ji využít například pro logování SNMP trapů ve formě e-mailů. Ty 
obvykle nejsou na rozdíl od SNMP portů blokovány firewalem.
Příklad odeslání OID

B) Odeslání e-mailu lze nastavit i jako automatickou akci pro libovolný 
vstup v menu  EVENTS   E-mail lze odeslat až na 5 adres. Odeslání 
každé informace se nastavuje samostatně pro každou adresu. Každá 
osoba tak dostává pouze e-maily, které jí patří a není zatěžována 
zbytečnými informacemi.Předmět je generován ve tvaru "IP adresa – 
typ zařízení – popisek". Tělo e-mailu se generuje ve tvaru například 
"datum čas Digital input IN1 closed .

Nastavení serveru

Aktivace Loggeru

Nastavení e-mail adres

Příklad odeslání e-mailu po odpojení IP zařízeníPříklad odeslání e-mailu při aktivaci IN1

Příklad Eventu: v případě detekce odpojení zařízení č.7 je odeslán e-mail příjemci č.4
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Hlavní přednosti systému LAN-RING

Advanced IP watchdogy   Event managment 

LAN-RING i IPLOG podporují 
Advanced IP Watchdogy, které 
nejenom monitorují dostupnost IP 
zařízení, ale jsou i schopny v případě 
zjištění problému provést celou řadu 
automatických akcí. K monitorování 
dostupnosti IP zařízení používají ARP 
protokol, což umožňuje jejich použití 
i u IP zařízení se zakázaným ICMP 
protokolem (pingy). V malých BOX a 
10" switchích je IP Watchdogů 8, v 
19" switchích 16 a v IPLOG 
jednotkách 32.
& IP watchdog může:

 odeslat e-mail / SNMP trap,

 ovládat lokální / vzdálené relé,

 odeslat HTTP/ONVIF příkaz,

 zapnout / vypnout ethernet port. 

ETHernet eventy
Zcela nová koncepce Event 
manažeru umožňuje nastavit eventy 
napříč zařízeními. Stačí vybrat 
vstupní zařízení, jeho vstup a v 
tomtéž menu i výstupní zařízení a 
jeho výstup. 
& Výstupem může být: 

 digitální nebo analogový výstup
METEL zařízení dostupného v síti,

 digitální nebo analogový výstup
Modbus zařízení dostupného v síti.

TCP eventy   Event managment 

Moderní IP kamery umožňují v případě detekce pohybu, hlasitého zvuku, apod. odeslat TCP event a ten 
může být dalším vstupem Event managementu METEL.

Příklad Eventu: v případě detekce odpojení zařízení č.3 je sepnut 
relé výstup č.1

TCP menu SIMULand.v4 Menu IP kamery AXIS

Příklad Eventu: v případě stavu SABOTAGE na IN 1 bude sepnut 
vzdálený relé výstup č.1
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Hlavní přednosti systému LAN-RING

Podpora monitorovacích a vizualizačních softwarů                    kompatibilita

Switche podporují celou řadu monitorovacích a vizualizačních softwarů. Pro komunikaci s těmito softwary 

je z důvodu bezpečnosti používána výhradně šifrovaná SNMP komunikace (.v3) a metody:

SNMP SET - nastavení zařízení SNMP protokolem. Typickým příkladem je nastavení relé a jakákoliv 

konfigurace fast/gigabit Ethernet portů nebo sériových sběrnic RS485.

SNMP GET - zjištění stavové informace na základě dotazu z řídícího systému. Touto formou jsou 

přenášeny zpravidla nekritické provozní informace. SNMP manager periodicky dotazuje SNMP agenty. 

Nevýhodou je, že k přenosu informace může dojít se zpožděním i několika sekund.

SNMP TRAP - zařízení autonomně odesílá stavové informace do řídícího systému. SNMP TRAP je obvykle 

používán pro přenos kritických stavů. Jeho výhodou je v porovnání s SNMP GET okamžitá reakce.
& Pro integraci do dalších programů jsou na www.metel.eu dostupné MIB soubory.

Monitorování síťové infrastruktury                                                                  kompatibilita

Pro monitorování síťových zařízení METEL doporučujeme používat software ZABBIX (testováno) nebo 
jakýkoliv jiný software s podporou SNMP.v3/v2c.

Vizualizace síťové infrastruktury                                      kompatibilita

Pro monitorování a vizualizaci síťové infrastruktury, skládající se ze switchů METEL nebo jiných výrobců 
doporučujeme používat software IFTER EQU. Jedná se o informační systém pro vizualizaci, integraci a 
správu bezpečnostních systémů, systémů automatizace budov a jejich řízení z kontrolních center.       
IFTER EQU má vestavěnou podporu:

 systémů kontroly vstupu,

 kamerových systémů, Příklad detailu switche v IFTER EQU

 poplachových systémů, 

 systémů požární signalizace,

 systémů automatizace budov.
Software umožňuje nastavit reakce jednoho systému 
na události, ke kterým došlo v jiném systému. Jednou   
z jeho základních výhod je nativní podpora standardů 
SNMP, MODBUS, BACKNET, OPC bez nutnosti vytvářet 
speciální drivery. IFTER EQU využívá architekturu 
klient-server. Klientská pracoviště jsou napojena          
na centrální databáze pro ukládání procesních dat. 
Flexibilní architektura klient-server tak umožňuje 
správu systému z libovolného místa LAN / WAN.

Příklad grafického panelu IFTER EQU (100% editovatelné uživatelem)

EZS čidlo

EPS čidlo

Přepínání 
panelů

Video live 
stream nebo 
záznam z NVR

Serverovna 
s čidlem teploty,
detektory rozbití 
skla a úniku vody.

Stavová tlačítka 
rychlého přístupu

Panik 
tlačítko
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Hlavní přednosti systému LAN-RING

Šifrovaný management po LAN/lokální USB                            bezpečnost 

Komunikace mezi konfiguračním softwarem SIMULand a zařízeními je šifrována algoritmem AES a 
chráněna proti změně během přenosu hash algoritmem SHA1. Switche tak splňují požadavky normy EN 
62676-1-2 na bezpečnost komunikace. 
Pokud jsou switche použity pro přenos dat poplachových systémů a podléhají tak normě EN50131-1, musí 
být použity různé VLAN [2] a QoS [1] pro jednotlivé služby. Doporučujeme přidělovat nejvyšší QoS 
managementu a druhou nejvyšší EZS systému dle seznamu níže:

QoS 7 - management sítě,
QoS 6 - EZS, 
QoS 5 - eventy,
QoS 4 - IP CCTV,
QoS 1 - běžná podniková LAN.

Menu konfigurace managementu

Vzdálený přístup k managementu switchů může být omezen dle zdrojových IP adres [3] nebo zcela 
zakázán vyplněním nulových IP adres (0.0.0.0) [3]. Vždy je ale přístupný přes USB port pro lokální 
konfiguraci (chráněno heslem) nebo RESET do defaultního nastavení. 
& Defaultní nastavení od FW56: VLAN Enabled, Management VLAN = 1/PRIO=7

Podpora VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP                                      kompatibilita  

IEEE 802.1Q VLAN, QoS IGMP Internet Group Management Protocol
IEEE 802.3 10BaseT LLDP Link Layer Discovery Protocol 
IEEE 802.3u 100BaseT(X) / 100Base FX RSTP Rapid Spanning Tree Protocol

IEEE 802.3ab 1000Base(X) SMTP Simple Mail Transfer Protocol

IEEE 802.3af PoE max. 15,4W SNMP Simple Network Management Protocol

IEEE 802.3at PoE max. 25,5W SNTP Simple Network Time Protocol

IEEE 802.1X Port Access Control (3Q/2016)

Přepěťové ochrany                                                                                               odolnost

Všechny porty jsou chráněné před přepětím. Díky tomu je 

střední doba mezi poruchami na zařízení vyšší (MTBF) a to 

přispívá k minimalizaci nákladů na údržbu.

Optická 

vlákna
[1]

[2]

[3]

Port Ochrana

Fast Ethernet 1000 A (8/20µs)

Gigabit Ethernet (COM BO) 30 A  (8/20µs)

Napájení 100 A  (8/20µs)
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Průmyslové PoE+(+) managed switche
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1. Montáž
Switch nainstalujte na rovný podklad, na lištu DIN35 nebo 
do 10  rozvaděče. Držáky jsou součástí příslušenství.      
V případě montáže do 19  rozvaděče použijte redukci 
BREAK-RACK-19/10-RE. 

 2. Připojte napájení 
Dle obrázků níže připojte napájení v rozsahu 10 ÷ 60VDC 
nebo 10 ÷ 30VAC. Připojení napájení je signalizováno 
rozsvícením diody LED PWR. 

3. Uzemnění přepěťových ochran
Z důvodu zajištění správné funkce přepěťových ochran, 
doporučujeme switch uzemnit přes zelenožlutý vodič 
(PE). Při uzemňování dodržujte následující pravidla: 
- odpor uzemnění musí být do 10Ω,
- délka přívodu k zemnímu bodu musí být co nejkratší.

 

& Pin č.1 GND(PE) napájecí svorkovníce není určen        
k uzemnění přepěťových ochran. Uzemněná PE svorka 
zaručuje pouze stínění switche. Přepěťové ochrany musí 
být uzemněny samostatným zelenožlutým vodičem, 
který je součástí switche.

4. Zasunutí optického modulu
Do SFP slotu lze zasunout jakýkoliv SFP modul splňující 
požadavky MSA (dohoda výrobců SFP modulů). U modulů 
s obousměrným přenosem dat po jednom vláknu (vlnový 
multiplex) je nutné zapojit optické moduly správně mezi 
sebou. To znamená, že například u WDM modulů METEL 
je možné spolu propojit modul označený W4 pouze            
s modulem označeným W5. Nelze propojit W4 s W4 nebo 
W5 s W5.

  P1 ÷ P8: Fast ethernet porty 10/100Mbps včetně podpory  PoE/PoE+ 
dle IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
Na libovolných* 2 portech je možné nastavit PoE++ 
(max. 60W) včetně napájení double PoE PD zařízení.
Maximální Σ PoE (P1 ÷ P8) = 200W.
Porty jsou chráněny přepěťovou ochranou 1000A (8/20μs).
*1x na portu P1 ÷ P4 / 1x na portu P5 ÷ P8 

Hlavní vstup napájení:

Bez PoE: Svorky
10...60VDC  1 , 3    
10...30VAC 3 , 5

S PoE: 
48...57VDC 1 , 3

S PoE+: 
52...57VDC 1 , 3

S PoE++:
55...57VDC 1 , 3

Redundantní vstup napájení:
Bez PoE: Svorky

10...60VDC  1 , 2(4)*  
S PoE: 

48...57VDC 1 , 2(4)*
S PoE+: 

52...57VDC 1 , 2(4)*
S PoE++:

55...57VDC 1 , 2(4)*
   
*Svorky 2 a 4 jsou spojeny.

miniGBIC – Gx: 
COMBO PORT s: 
- SFP slot pro zasunutí 
miniGBIC SFP modulu 
(100/1000 BASE-X),
- RJ45 porty 10/100/
1000Mbps. 
RJ45 port je osazen 
přepěťovou ochranou 
30A (8/20μs). 
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USB: 
port pro lokální USB 
management 
z aplikace SIMULand.
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